Droga Raia e Drogasil apoiam a mobilidade urbana e lojas serão
pontos de entrega e retirada da Yellow pelo Brasil
Bikes e patinetes já estão disponíveis em 150 unidades da RD, maior rede de
farmácias do País, e devem chegar a outras centenas nos próximos meses

As bicicletas e patinetes elétricos invadiram as cidades e se tornaram uma solução
de mobilidade urbana para milhares de pessoas. Sendo protagonista nesta
revolução positiva, a RD firmou uma parceria com a Yellow, maior plataforma de
compartilhamento de bicicletas e patinetes do Brasil, disponibilizando espaço para
as estações de parada de até cinco patinetes ou 10 bikes em 150 unidades da
Droga Raia e Drogasil espalhadas por 8 cidades.

Os consumidores das capitais de
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte,

Curitiba,

Florianópolis, Brasília, Recife e
Vitória já podem desfrutar desta
comodidade

nos

estacionamentos das lojas. E
essa lista deve aumentar nos próximos meses.
“Sempre estamos pensando em soluções inovadoras e sustentáveis para os nossos
clientes e para sociedade em geral. A iniciativa tem tudo a ver com o propósito da
Droga Raia e Drogasil de cuidar de perto da saúde e do bem-estar das pessoas em
todos os momentos da vida, pois alia mobilidade a hábitos mais saudáveis.
Cedemos esses espaços para incentivar cada vez mais o uso de transportes
sustentáveis. Na parceria, toda organização e o suporte aos usuários está sob
responsabilidade da Yellow”, explica o diretor de Marketing da RD, Vitor Bertoncini.

Acesse o site da Yellow para saber como baixar e usar o aplicativo:
https://www.yellow.app.
Sobre a Companhia – A RD – Gente, Saúde e Bem-estar foi formada em 2011 a partir da fusão
entre a Droga Raia e a Drogasil, que combinam 193 anos de história no varejo farmacêutico
brasileiro. Com o propósito de “Cuidar de perto da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os
momentos da vida”, a empresa possui mais de 1.800 drogarias em 22 Estados, que representam
cerca de 97% do mercado farmacêutico brasileiro. A RD inaugurou em 2017 um total de 210 filiais e
espera abrir outras 240 em 2018. A empresa apresentou uma receita bruta de R$ 13,9 bilhões e um
EBITDA de R$ 1,130 milhões nos últimos 12 meses encerrados em dezembro de 2017.

Sobre a Yellow - A Yellow é uma empresa brasileira de soluções de mobilidade urbana individual
fundada em junho de 2017 por três empreendedores apaixonados pela problemática e que somam a
maior expertise em tecnologia, mobilidade urbana e bicicleta do Brasil: Eduardo Musa, Renato Freitas
e Ariel Lambrecht. Seu objetivo é revolucionar o transporte por meio da disponibilização de
alternativas de transporte, principalmente para as chamadas “primeira e última milha” das viagens
urbanas; além de melhorar a circulação de pessoas em centros urbanos, otimizar os deslocamentos e
integrar diferentes modais de transporte. A visão da empresa é disponibilizar uma “condução barata e
divertida”. A Yellow é a primeira empresa no Brasil de compartilhamento de bicicletas em sistema
dockless (redistribuição livre, sem estação para retirada e devolução) liberadas por um aplicativo de
celular.
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